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কফীযা গুনাহ লরপ্ত ফযলি লক লিযস্থায়ী জাান্নাভী 
হফ? 

প্রশ্নঃ  
ককাহনা ভুরভান কফীযা গুনাহ লরপ্ত য়ায য তাফা না কহযআ 
ভাযা কগহর ক লক লিযস্থায়ী জাান্নাভী হফ? আঈলিঈহফ একলি লবলিহত 
কদখরাভ, একজন ফিা ূযা অহর আভযাহনয ২৪ নাম্বায অয়াত এফং 
এভন অহযা কফ কহয়কলি দলরর ঈহেখ কহয ফরহেন, ককাহনা 
ভুরভান মলদ কফীযা গুনাহ লরপ্ত য়ায য তাফা না কহযআ ভাযা 
মায়, তাহর ক লিযকার জাান্নাহভ থাকহফ। কমহতু এলি অলকদা 
ংক্রান্ত একলি লফলয়। তাআ দলররলবলিক একলি ভাধান লদহর খুফআ 
ঈকৃত তাভ। 

প্রশ্নকাযী-পয়জুো 
ঈিয:  

اهلل الرحمن الرحيم بسم  
 : هلل والصالة و السالم على رسول هللا، أما بعد احلمد

অরু ুন্না য়ার জাভাঅয কহর একভত কম, কফীযা গুনাকাযী 
ফযলি কাহপয নয়, ভুলভন; মতক্ষণ না ক গুনালিহক ারার ভহন কহয 
ফা নয ককাহনা কুপযী কহয। ভুলভন ফযলি লযক ফযতীত মত গুনাআ 
করুক, তাফা োড়া ভাযা কগহর লিযস্থায়ী জাান্নাভী নয়। অো িাআহর 
ক্ষভা কহয জান্নাত লদহয় লদহত াহযন। নযথায় তায গুনাহয ালি 
কদয়ায য এক ভয় ফযআ তাহক জান্নাহত লদহফন। এলি অরু 

ুন্না য়ার জাভাঅ’য ফবম্মত ভরূনীলত।  

ফাতওয়্া নাম্বার: 1৫7                             প্রকাশকালঃ07-০3-২০২১ ইং 
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ক্ষান্তহয কফীযা গুনাগাযহক কাহপয  লিযস্থায়ী জাান্নাভী ভহন কযা 
খাহযলজহদয অলকদা।  
কফীযা গুনাগায কম কাহপয ফা লিযস্থায়ী জাান্নাভী নয়, তা কুযঅন 
ুন্নায ংখয অয়াত  াদী এফং আজভা দ্বাযা প্রভালণত। নভনুাস্বরূ 
লকে ুঈদ্ধৃলত ঈহেখ কযলে-   
এক. অো তায়ারা আযাদ কহযন,  

لَِك لَِمْن َيَشاُء.  إِّنَ  َ ََل َيْغِفُر أَْن ُيْشَرَك بِِه َويَْغِفُر َما ُدوَن ذَ سورة -اّلّلَ
84النساء:   
“লনশ্চয় অো তায হে যীক কযা ক্ষভা কযহফন না, এোড়া 

নযানয গুনা মাহক আচ্ছা ক্ষভা কহয লদহফন।” -ূযা লনা (০৪): 
৪৮ 
অয়াহতয ঈহেয, মাযা তাফা োড়া ভাযা মাহফ। ভুলযক মলদ লযক 
কথহক তাফা না কহয ভাযা মায় তাহর ক লিযস্থায়ী জাান্নাভী। অো 
লযক ক্ষভা কযহফন না। অয ভুলভন মলদ গুনা কথহক তাফা না কহয 
ভাযা মায়, তাহর অো তাঅরা জানাহচ্ছন, মাহক আচ্ছা লতলন আান 
কযহফন। ক্ষভা কহয ালি োড়াআ জান্নাত লদহয় কদহফন। অয মাহক আচ্ছা 
ালি কদহফন। ফবহল ক জান্নাহত মাহফ।  
এ অয়াহতয তাপীহয আভাভ আফহন জালযয তাফাযী য. (৩১০ ল.) 
ফহরন,  

أابنت ىذه اآلية أن كل صاحب كبرية ففي مشيئة هللا، إن شاء عفا عنو،  وقد
وإن شاء عاقبو عليو، ما مل تكن كبرية شركا ابهلل. اىـ )جامع البيان يف أتويل 

 (ط. مؤسسة الرسالة 8/450القرآن: 
“এ অয়াত স্পষ্ট কহয লদহয়হে কম, প্রহতযক কফীযা গুনাকাযী ফযলি 
অোয আচ্ছাধীন। মলদ িান ক্ষভা কহয লদহফন, নযথায় ালি লদহফন; 
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মতক্ষণ না গুনািা লযক মবন্ত গড়ায়।” -তাপীহয তাফাযী: 
৮/৪৫০ 
ক্ষান্তহয মাযা তাফা কহয ভাযা মাহফ, অো তাঅরা লনলশ্চত তাহদয 
ভাপ কহয কদহফন। তাফা কযহর কতা গুনা ককন, কুপয-লযক ভাপ 
হয় মায়। অো তাঅরা আযাদ কহযন,   

قُْل لِلَِّذيَن َكَفُروا إِْن َيْنَتُهوا ُيْغَفْر لَُهْم َما قَْد َسلََف{ ]األنفال: (
84[ 

ক নফী! মাযা কুপলয কহযহে অলন তাহদয ফরুন, মলদ তাযা (কপুয 
কথহক) লফযত হয় মায়, তাহর তাহদয তীহতয কর যাধ ক্ষভা 
কহয কদয়া হফ। -ূযা অনপার (০৮): ৩৮ 
দুআ. অো তাঅরা আযাদ কহযন,  

َوإِْن َطائَِفَتاِن ِمَن الُْمْؤِمِننَي اقَْتَتلُوا فَأَْصلُِحوا َبْيَنُهَما فَِإْن َبَغْت {
ِ فَِإْن  إِْحَداُهَما عَََل اأْلُْخَرى فََقاتِلُوا الَِِّت َتْبِغي َحّّتَ َتِفيَء إََِل أَْمِر اّلّلَ

لْ  َ ُيِحّبُ الُْمْقِسِطنَي فَاَءْت فَأَْصلُِحوا َبْيَنُهَما بِا َعْدِل َوأَقِْسُطوا إِّنَ اّلّلَ
َ لََعلَُّكْم 9) تَُّقوا اّلّلَ ( إِنََّما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ فَأَْصلُِحوا َبنْيَ أََخَوْيُكْم َوا

 ]01، 9({ ]الحجرات: 01ُتْرَحُموَن )
“ভুলভনহদয দুলি দর যস্পয ভাযাভালযহত লরপ্ত হর, তাহদয ভহধয 
ভীভাংা কহয দা। তাহদয একলি দর মলদ নয দহরয য ফাড়াফালড় 
কহয, তাহর কম দর ফাড়াফালড় কযহে তায লফরুহদ্ধ লকতার কয, মাফত 
না তাযা অোয হুকুহভয লদহক লপহয অহ। মলদ তাযা লপহয অহ, 
নযায়েতবাহফ তাহদয ভাহে ভীভাংা কহয কদহফ এফং (ফ লফলহয়) 
আনাপ কযহফ। লনশ্চয়আ অো আনাপকাযীহদয বারফাহন। 
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প্রকৃতহক্ষ কর ভুলরভ বাআ বাআ। কাহজআ কতাভযা কতাভাহদয দ’ু 
বাআহয়য ভাহে ভীভাংা কহয দা। অোহক বয় কয, মাহত কতাভাহদয 

প্রলত যহভয অিযণ কযা য়।” -ূযা হুজুযাত (৪৯): ৯-১০ 
ভুলরভহদয যস্পহয ভাযাভালযহত লরপ্ত য়ায য অো তাঅরা 
ঈবয় দরহক ভুলভন  যস্পয বাআ বাআ ফহরহেন। থি নযায়বাহফ 
ককাহনা ভুলরহভয লফরুহদ্ধ স্ত্র ধযা াযাভ  কফীযা গুনা। আভাভ 
কুযতুলফ য. (৬৭১ ল.) ফহরন,  

ىذه اآلية واليت قبلها دليل على أن البغي ال يزيل اسم اإلديان، ألن هللا  يف
 )323/ 16قرطيب )تعاىل مساىم إخوة مؤمنني مع كوهنم ابغني. تفسري ال

“এ অয়াত  ূহফবাি অয়াত প্রভাণ কহয, হনযয য নযায় 
ীভারংঘন কযায দ্বাযা ইভান িহর মায় না। কাযণ, ীভারংঘন হে 

অো তাঅরা যস্পযহক ভুলভন বাআ ফহরহেন।” -তাপলহয 
কুযতুলফ: ১৬/৩২৩ 
এ জুাহত খাহযলজযা অরী যালদ. জুভহুয াাফাহয় ককযাভহক 
কাহপয অখযালয়ত কহয। লকন্তু ভুলরভহদয লফরুহদ্ধ মহুদ্ধ লরপ্ত য়ায 
য অরী যালদ. নয ককাহনা াালফআ খাহযলজহদযহক কাহপয 
অখযালয়ত কহযনলন।  
আফহন অলফ াআফা য. (২৩৫ ল.) ফণবনা কহযন,  

عن طارق بن شهاب ، قال : كنت عند علي ، فسئل عن أىل النهر   
أمشركون ىم؟ قال: من الشرك فروا، قيل: فمنافقون ىم؟ قال: إن ادلنافقني ال 

مصنف ابن أيب -يذكرون هللا إال قليال، قيل لو: فما ىم، قال: قوم بغوا علينا. 
 واصم، قال الشيخ األرنؤوط يف ختريج العواصم والق39097شيبة: 

  (: وىذا سند صحيح على شرط مسلم. اىـ288\3)
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“তালযক লফন লাফ য. কথহক ফলণবত, লতলন ফহরন, অলভ অরী 
যালদ. এয কাহে ঈলস্থত লেরাভ। তখন নাযায়ানফাী (তথা 
খাহযলজহদয) ফযাাহয তাাঁহক লজহে কযা র, তাযা লক ভুলযক? লতলন 

ঈিয কদন, ‘লযক কথহক তাযা লনহজহদয যক্ষা কহযহে’। লজহে 
কযা র, তাহর লক তাযা ভনুালপক? লতলন ঈিয কদন, ‘ভুনালপকযা কতা 

অোহক কভআ স্মযণ কহয’। লজহে কযা র, তাহর তাযা 
ককভন? লতলন ঈিয কদন, ‘এভন করাক মাযা অভাহদয লফরুহদ্ধ লফহরা 

কহযহে’।” -ভুান্নাপ আফহন অলফ ায়ফা: ৩৯০৯৭ 
আফহন অলফ াআফায নয ফণবনায় এহহে,  

بغوا علينا إخواننا . 
“অভাহদয বাআযা অভাহদয লফরুহদ্ধ লফহরা কহযহে।” -ভুান্নাপ 
আফহন অলফ াআফা: ৩৮৯১৮ 
লতন. নয অয়াহত অো তাঅরা আযাদ কহযন,  

َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب عَلَْيُكُم الِْقَصاُص ِِف الَْقْتََل الُْحّرُ بِالُْحّرِ {
لَْعْبِد َواأْلُْنثَى بِاأْلُْنثَى فََمْن ُعِفَي لَُه ِمْن أَِخيِه َشْيٌء فَاتَِّباعٌ َوا لَْعْبُد بِا

لَِك َتْخِفي ِمْن َربُِّكْم َوَرْحَمٌة فََمِن  ٌف بِالَْمْعُروِف َوأََداٌء إِلَْيِه بِِإْحَساٍن ذَ
لَِك فَلَُه عََذاٌب أَلِيٌم )  ]074({ ]البقرة: 074اْعَتَدى َبْعَد ذَ

“ক ভুলভনগণ! মাহদযহক (আচ্ছাকৃত নযায়বাহফ) তযা কযা হয়হে, 
তাহদয ফযাাহয কতাভাহদয য লকাহয লফধান পযম কযা হয়হে। 
স্বাধীন ফযলিয ফদহর স্বাধীন ফযলি। কগারাহভয ফদহর কগারাভ। নাযীয 
ফদহর নাযী। তঃয তযাকযীহক মলদ তায বাআ (লনহতয 
লববাফক)-এয ক্ষ হত লকেুিা ক্ষভা কযা য়, তহফ (তায 
লববাফহকয জনয) নযায়ানুগবাহফ (যিণ) দালফ কযায লধকায 
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অহে। অয ঈিভবাহফ তা অদায় কযা (তযাকাযীয ঈয) পযম। এিা 
কতাভাহদয যহফয ক্ষ হত ারকাকযণ  যভত। এযয ককঈ 

ীভারেন কযহর তায জনয যহয়হে মন্ত্রণাদায়ক ালি।” -ূযা ফাকাযা 
(০২): ১৭৮ 
এ অয়াত কথহক ফুো কগর, তযাকাযী কাহপয য়লন। কাযণ, লনহতয 
লববাফক আচ্ছা কযহর লকারূহ তযাকাযীহক তযা কযহত াহয। 
আচ্ছা কযহর লকা ভাপ কহয লদয়াত-যিণ অদায় কযহত াহয। 
অফায আচ্ছা কযহর লকা-লদয়াত ককাহনালি না লনহয় ম্পূণব ভাপ কহয 
লদহত াহয। এিাআ তযাকাযীয লফধান। মলদ তযাকাযী ভুযতাদ হয় 
কমহতা, তাহর ভাপ কযায ুহমাগ থাকহতা না। কাযণ, ভুযতাহদয ালি 
তযা, মা ককঈ ভাপ কযায লধকায যাহখ না। যাূর াোোহু অরাআল 
য়াাোভ আযাদ কহযন,  

6524بدل دينو فاقتلوه. صحيح البخاري:  من  
“কম ফযলি তায অন দ্বীন (আরাভ) তযাগ কযহফ, তাহক তযা কহয 

দা।” –ী ফুখাযী: ৬৫২৪ 
কমহতু তযাকাযী দ্বীন কথহক কফলযহয় মায়লন, এ কাযহণআ অয়াহত তাহক 

লনহতয লববাফহকয ‘বাআ’ ফরা হয়হে। কাযণ একজন ভুলভনআ 
য ভুলভহনয বাআ।  
আফনুর জালম য. (৫৯৭ ল.) ফহরন,  

قولو: ِمْن َأِخيِو على أن القاتل مل خيرج عن اإلسالم. زاد ادلسري يف علم  ودل
 137/ 1التفسري 

“তায বাআ ফরা কথহক ফুো কগর, তযাকাযী আরাভ কথহক কফলযহয় 

মায়লন।” -মাদুর ভালয: ১/১৩৭ 
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িায. এভলনবাহফ অো তাঅরা িুলয, লমনা আতযালদ গুনাহ কফীযায 
লফযীহত াত কািা  কদাযযা ভাযায ভহতা হদয লফধান লদহয়হেন। মলদ 
গুনাকাযী কাহপয হয় কমহতা তাহর এফ ালিয ককাহনা থব 
থাকহতা না। কাযণ, ভুযতাহদয ালি তযা, কমভনিা ালদহ ফরা 
হয়হে। 
াাঁি. অফু ময যা. কথহক ফলণবত একলি ালদহ এহহে,  

رسول هللا صلى هللا عليو و سلم ) آاتين آت من ريب فأخربين أو قال  قال
بشرين أنو من مات من أميت ال يشرك ابهلل شيئا دخل اجلنة ( . قلت وإن زىن 

( 1080صحيح البخاري )-وإن سرق ؟ قال ) وإن زىن وإن سرق (. 
 )282صحيح مسلم )

“যাূর াোোহু অরাআল য়াাোভ আযাদ কহযন, একজন 
অগন্তুক [লজব যীর অরাআল ারাভ] অভায যহফয কাে কথহক এহ 
অভাহক ুংফাদ লদহরন, অভায ঈম্মহতয ভহধয কম ফযলি অোয হে 
কাঈহক যীক না কযা ফস্থায় ভাযা মাহফ, ক জান্নাহত দালখর হফ। 
অলভ ফররাভ, মলদ ক লমনা কহয, মলদ ক িুলয কহয? লতলন 

ফরহরন, যাাঁ, মলদ ক লমনা কহয, মলদ ক িুলয কহয।” -ী 
ফুখাযী: ১০৮০, ী ভুলরভ: ২৮২ 
ঈি াদীহ ুস্পষ্ট ফরা হয়হে, লমনা  িলুযয ভহতা কলফযা গুনা 
কযহর ক জান্নাহত মাহফ। মলদ কলফযা গুনাহয কাযহণ কাহপয হয় 
কমহতা, তাহর জান্নাহত মায়ায ককাহনা ুহমাগ লের না। কাযণ কাহপয 
লিযস্থায়ী জাান্নাভী।  
য একলি ালদহ এহহে, 

عبادة بن الصامت هنع هللا يضر قال: ابيعت رسول هللا صلى هللا عليو و سلم يف  عن
رىط فقال ) أابيعكم على أن ال تشركوا ابهلل شيئا وال تسرقوا وال تزنوا وال 
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 تقتلوا أوالدكم وال أتتوا ببهتان تفرتونو بني أيديكم وأرجلكم وال تعصوين يف
أصاب من ذلك شيئا فأخذ بو  منمعروف فمن وىف منكم فأجره على هللا و 

يف الدنيا فهو كفارة لو وطهور ومن سرته هللا فذلك إىل هللا إن شاء عذبو وإن 
 4588، صحيح مسلم: 6416صحيح البخاري: –شاء غفر لو(. 

“ঈফাদা আফনু ালভত যালদ. কথহক ফলণবত; লতলন ফহরন, একদর 
াালফ অলভ যাূর াোোহু অরাআল য়াাোহভয াহত ফাআয়াত 
রাভ। ফাআয়াহত যাূর াোোহু অরাআল য়াাোভ ফরহরন, ‘অলভ 
এআ ভহভব কতাভাহদয ফাআয়াত লনলচ্ছ কম, কতাভযা অোহ য হে ককাহনা 
লকে ু যীক কযহফ না, িুলয কযহফ না, লমনা কযহফ না, কতাভাহদয 
ন্তানহদয তযা কযহফ না, কাঈহক লভথযা ফাদ কদহফ না এফং 
(অভায) যীয়া ম্মত অহদ ভানয কযহফ না। কতাভাহদয ভহধয কম 
তা ূযণ কযহফ, তায লফলনভয় অোহ য কাহে। অয ককঈ এয ককান 
একলিহত লরপ্ত হয় কগহর এফং দলুনয়াহত তায ালি কহয় কগহর, তাআ 
হফ তায জনয কাফ পাযা  লফত্রতা। অয ককঈ এয ককান একলিহত 
লরপ্ত হয় কগহর অোহ মলদ তা ভানুল কথহক কগান যাহখন, তাহর 
তায ালি অোহ য আচ্ছাধীন। লতলন মলদ িান, তাহক ভাপ কহয কদহফন 

অয মলদ িান, তাহক ালি কদহফন।” -ী ফুখাযী: ৬৪১৬ ী 
ভুলরভ: ৪৫৮৮ 
ঈি াদীহ কলফযা গুনাহ লরপ্ত ফযলি ম্পহকব লযষ্কায বালায় ফরা 
হয়হে, অো িাআহর তাহক ক্ষভা কহয লদহত াহযন, অফায িাআহর 
তাহক ালি লদহত াহযন। এিাআ যীয়হত ভলুভন গুনাগাহযয লফধান; 
কহপহযয লফধান এিা নয়। কাহপয লিযস্থায়ী জাান্নাভী। তাহক অো 
ক্ষভা কযহফন না ফহর লযষ্কায কঘালণা লদহয়হেন। 
আফনু অলফর আজ য. (৭৯২ ল.) ফহরন, 
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الكتاب والسنة واإلمجاع تدل على أن الزاين والسارق والقاذف ال  ونصوص
يقتل، بل يقام عليو احلد، فدل على أنو ليس مبرتد. شرح الطحاوية يف العقيدة 

 )256/ 2السلفية )
“কুযঅন, ুন্না, আজভা (যীয়হতয কর দরীর) প্রভাণ কহয, 
লমনাকায, কিায  লমনায লভথযা ফাদ অহযাকাযীহক তযা কযা হফ 

না, ফযং তাহদয ঈয ‘দ’ (যীয়া লনধবালযত ালি) কাহয়ভ কযা 

হফ। ফুো কগর, এ (গুনাহ লরপ্ত) ফযলি ভুযতাদ নয়।” -
যহুততালফয়া: ২/২৫৬ 
আভাভ নফফী য. (৬৭৬ ল.) ফহরন,  

قولو ملسو هيلع هللا ىلص وإن زىن وإن سرق فهو حجة دلذىب أىل السنة أن أصحاب  وأما
الكبائر ال يقطع ذلم ابلنار وأهنم إن دخلوىا أخرجوا منها وختم ذلم ابخللود يف 

 )97/ 2اجلنة. شرح النووي على مسلم )
“যাূর াোোহু অরাআল য়াাোহভয ফাণী, ‘মলদ ক লমনা 

কহয, মলদ ক িুলয কহয’ অরু ুন্নায এ ভূরনীলতয হক্ষ দরীর 
কম, কফীযা গুনাকাযী ফযলি লনলশ্চত জাান্নাহভ মাহফ, ফরা মায় না। এ 
কথায দরীর কম, মলদ জাান্নাহভ মায়, তথাল এক ভয় জাান্নাভ 

কথহক কফয হফ এফং কহল জান্নাতআ তাহদয লিযস্থায়ী লিকানা হফ।” -
যহ ভুলরভ, নফফী: ২/৯৭ 
েয়. কফীযা গুনাকাযী ফযলি কাহপয নয়, এয অয একলি ফড় দরীর 
র াপাঅহতয ালদভূ। কমগুহরাহত ফরা হয়হে, ইভাহনয য 
ভৃতুযফযণ কহযহে এভন কর ফযলিআ াপাঅত রাব কযহফ এফং 
জাান্নাভ কথহক কফয হয় জান্নাহত মাহফ, মলদ ক গুনাগায য়।  
আফহন অলফর আজ ানালপ য. (৭৯২ ল.) ফহরন,  
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الثَّاِمُن : َشَفاَعُتُو يف َأْىِل اْلَكَباِئِر ِمْن أُمَِّتِو ، دمَّْن َدَخَل النَّاَر ، فـََيْخُرُجوَن  النـَّْوعُ 
َها ، َوَقْد تـََواتـََرْت ِِبََذا النـَّْوِع اأْلََحاِديُث . َوَقْد َخِفَي ِعْلُم َذِلَك َعَلى اخْلََوارِِج  ِمنـْ

ِة اأْلََحاِديِث ، َوِعَناًدا دمَّْن  اِة ، َفَخاَلُفو َواْلُمْعَتزِلَ  ُهْم ِبِصحَّ يف َذِلَك ، َجْهاًل ِمنـْ
َعِلَم َذِلَك َواْسَتَمرَّ َعَلى ِبْدَعِتِو . َوَىِذِه الشََّفاَعُة ُتَشارُِكُو ِفيَها اْلَماَلِئَكُة َوالنَِّبيُّوَن 

 )70/ 2ة )َواْلُمْؤِمُنوَن أَْيًضا. شرح العقيدة الطحاوي
“ষ্টভ প্রকায: যাূর াোোহু অরাআল য়াাোহভয কলফযা 
কগানাকাযী ঈম্মহতয জনয তাাঁয াপাঅত। মাযা জাান্নাহভ মাহফ, 
তাযয তাাঁয াপাঅহত কখান কথহক কফয হফ। এম্পহকব ংখয 

ভুতায়ালতয াদী যহয়হে। খায়ালযজ  ভ’ুতালজরাহদয কাহে এআ 
আরভ কনআ। পহর তাহদয ককঈ এলফলয়ক ী াদীগুহরা না কজহন, 
অয ককঈ কজহন িকালযতাফত এয লফরুদ্ধািযণ কহয তায 
লফদঅহতয ঈয কগাাঁ ধহয ফহ অহে। এআ াপাঅত লপহযতাযা 

কযহফন, নফীযা কযহফন এফং ভুলভনযা কযহফন।” –যহুর 
অলকদালতত তাালফয়যা: ২/৭০ 
কমভন এক ালদহ এহহে,  

ِلُكلِّ َنِبٍّ َدْعَوٌة ُمْسَتَجابٌَة فـَتَـَعجََّل  »  -ملسو هيلع هللا ىلص-قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َأِِب ُىَريـَْرَة  َعنْ 
ُكلُّ َنِبٍّ َدْعَوَتُو َوِإىنِّ اْختَـَبْأُت َدْعَوِتى َشَفاَعًة ألُمَِِّت يـَْوَم اْلِقَياَمِة َفِهَى ََنئَِلٌة ِإْن 

 ُ ًئا َماَت ِمْن أُمَِِّت  َمنْ َشاَء اَّللَّ  512صحيح مسلم: «.  اَل ُيْشرُِك اِبَّللَِّ َشيـْ
“অফু হুযায়যা যালদ. কথহক ফলণবত; লতলন ফহরন, যাূর াোোহু 
অরাআল য়াাোভ আযাদ কহযন, প্রহতযক নফীযআ একলি ভাকফুর 
কদায়ায ুহমাগ লের। কর নফী দলুনয়াহতআ তাহদয অন অন 
কদায়ালি কহয লনহয়হেন। অয অলভ ককয়াভহতয লদন অভায ঈম্মহতয 
াপাঅহতয জনয অভায কদায়ালি লিত কযহখলে। অভায ঈম্মহতয মাযা 
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এভতাফস্থায় ভাযা মাহফ কম, অোয াহথ ককাহনা লকে ুযীক কহযলন, 

তাযা কহরআ আনাঅো ক াপাঅত াহফ।” -ী ভুলরভ: 
৫১২ 
আভাভ নফফী য. (৬৭৬ ল.) ফহরন,  

قولو ملسو هيلع هللا ىلص فهي َنئلة إن شاء هللا تعاىل من مات من أميت ال يشرك ابهلل  وأما
شيئا ففيو داللة دلذىب أىل احلق أن كل من مات غري مشرك ابهلل تعاىل مل 

 )75/ 3خيلد يف النار وإن كان مصرا على الكبائر. شرح النووي على مسلم )
“যাূর াোোহু অরাআল য়াাোহভয এ ফাণী ‘অভায ঈম্মহতয 
মাযা এভতাফস্থায় ভাযা মাহফ কম, অোয াহথ ককাহনা লকেু যীক 

কহযলন, তাযা কহরআ আনাঅো ক াপাঅত াহফ।’ -অহর 
হকয এ ভূরনীলতয দরীর কম, ককাহনা ফযলি মতক্ষণ লযক না কযহফ, 
ফায ফায কফীযা গুনা কহয ভাযা কগহর লিযস্থায়ী জাান্নাভী হফ না।

” -যহ ভুলরভ, নফফী: ৩/৭৫ 
নয ালদহ এহহে,  

أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَسلََّم: "َشَفاَعيِت أِلَْىِل  َعنْ 
، قال احملققون: إسناده 13222اْلَكَبائِِر ِمْن أُمَّيِت". مسند أمحد ط الرسالة: 

( ، ... 2435( ... والرتمذي )4739)صحيح. ... وأخرجو أبو داود 
... من طرق عن أنس. وقال الرتمذي: حديث حسن  1/69واحلاكم 

  صحيح. وصححو احلاكم على شرط الشيخني. اىـ
“অনা যালদ. কথহক ফলণবত; যাূর াোোহু অরাআল য়াাোভ 
আযাদ কহযন, অভায াপাঅত হফ অভায ঈম্মহতয আফ 

করাকহদয জনয, মাযা কফীযা গুনা লনহয় ভৃতুয ফযণ কহযহে।” -
ভুনাহদ অভাদ: ১৩২২২ 
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অফুর াান ললি য. (১১৩৮ ল.) এ ালদহয ফযাখযায় ফহরন,  

ألىل الكبائر" ففيو داللة على الشفاعة يف الكبائر، فهو رد على من ينكر "
ذلك ويرى أن الشفاعة لرفع الدرجات وغريه، وال شفاعة ألىل الكبائر؛ بل 

 )499/ 4ىم خيلدون يف النار. فتح الودود يف شرح سنن أيب داود )
“...এ ালদ প্রভাণ কহয, কফীযা গুনাহয জনয াপাঅত হফ। 
তএফ, এ ালদ আফ করাকহদয খণ্ডন কযহে মাযা ফহর, 
‘াপাঅত হফ শুধ ু (জান্নাতীহদয) ভমবাদা ফৃলদ্ধয জনয। কফীযা 
গুনাকাযীহদয জনয ককাহনা াপাঅত হফ না, ফযং তাযা লিযস্থায়ী 

জাান্নাভী’।” -পাতহুর য়াদদু: ৪/৪৯৯ 
অনা যালদ. কথহক ফলণবত নয একলি ালদহ এহহে,  

النيب صلى هللا عليو و سلم ) خيرج من النار من قال ال إلو إال هللا وكان  قال
يف قلبو من اخلري ما يزن شعرية مث خيرج من النار من قال ال إلو إال هللا وكان يف 
قلبو من اخلري ما يزن برة مث خيرج من النار من قال ال إلو إال هللا وكان يف قلبو 

 499، صحيح مسلم: 6975لبخاري: ا حما يزن من اخلري ذرة (. صحي
“যাূর াোোহু অরাআল য়াাোভ আযাদ কহযন, কম ফযলি ‘রা 

আরাা আোো’ ফহরহে এফং তায ন্তহয মহফয দানায জন 
লযভাণ ইভান অহে, তাহক জাান্নাভ কথহক কফয কযা হফ । তাযয 

তাহক কফয কযা হফ, কম ‘রা আরাা আোো’ ফহরহে এফং তায 
ন্তহয গহভয দানায জন লযভাণ ইভান অহে। তাযয তাহক কফয 

কযা হফ, কম ‘রা আরাা আোো’ ফহরহে এফং তায ন্তহয ণ ু

লযভাণ হর ইভান অহে।” -ী ফুখালয: ৬৯৭৫, ী 
ভুলরভ: ৪৯৯ 
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এোড়া অহযা ংখয ালদহ এহহে কম, অলম্বয়াহয় ককযাভ, শুহুাদা 
 ালরলনহদয াপাঅহতয ভাধযহভ এফং ফবহল অো তাঅরায 
ায যভহত কর গুনাগায ভুলভন জাান্নাভ কথহক ভুি হয় 
জান্নাহত মাহফ। ককাহনা ভুলভন লিযস্থায়ী জাান্নাভী হফ না, ক মত 
গুনাআ কহয থাকুক। এলিআ অরু ুন্নায অলকদা। আভাভ তালফ য. 
(৩২১ ল.) ফহরন,  

الكبائر من أمة دمحم صلى هللا عليو و سلم يف النار ال خيلدون إذا ماتوا  وأىل
وىم موحدون وإن مل يكونوا اتئبني بعد أن لقوا هللا عارفني مؤمنني.  وىم يف 
مشيئتو وحكمو: إن شاء غفر ذلم وعفا عنهم بفضلو كما ذكر عز و جل يف  

ِبم يف النار بعدلو مث عذ ءكتابو : ) ويغفر ما دون ذلك دلن يشاء (.  وإن شا
خيرجهم منها برمحتو وشفاعة الشافعني من أىل طاعتو مث يبعثهم إىل جنتو. 

 )45العقيدة الطحاوية )ص: 
“ঈম্মাহত ভুাম্মালদয কফীযাগুনাগাযযা মলদ অোয লযিয়  
ইভান লনহয় ভৃতুয ফযণ কহয, তাফা না কহয ভাযা কগহর লিযস্থায়ী 
জাান্নাভী হফ না। তাহদয লফলয়িা অোয আচ্ছা  পায়ারায য 
নযি। লতলন িাআহর আান কহয ক্ষভা কযহত াহযন; কমভনিা অো 
তায়ারা লনহজআ জালনহয়হেন, ‘লযক োড়া নযানয গুনা মাহক িান 

ক্ষভা কহয কদহফন।’ িাআহর আনাহপয াহথ ালি লদহত াহযন। 
তাযয লতলন লনজ যভহত এফং কনককাযহদয াপাঅহত জাান্নাভ 

কথহক কফয কহয তাহদয জান্নাহত কদহফন।” -অরঅলকদাতুত 
তালফয়া: ৪৫ 
আভাভ আফহন অলফর আম য. ফহরন,  



 
 

c„ôv | 14 

 

আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ ললদ-দাওয়্ালত ওয়্ান-নুসরাহ 

 اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة
উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা লেভাগ 

fatwaa.org 

وأىل الكبائر من أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص يف النار ال خيلدون ، إذا ماتوا وىم  فقولو
يف النار.  رد لقول اخلوارج وادلعتزلة ، القائلني بتخليد أىل الكبائر -موحدون 

 )ط. الدار العادلية 373اىـ )شرح عقيدة الطحاوي البن ايب العز: 
“কফীযা গুনাকাযীযা লিযস্থায়ী জাান্নাভী হফ না এ ফিহফযয ভাধযহভ 
আভাভ তাফী খাহযলজ  ভুতালজরাহদয ভত খণ্ডন কহযহেন, মাযা ফহর, 

কফীযা গুনাকাযীযা লিযস্থায়ী জাান্নাভী হফ।” -যহুর অকীদালতত 
তাফী, ৃ: ৩৭৩ 
খাহযলজহদয লফভ্রালন্তয কাযণ 
খাহযলজহদয লফভ্রালন্তয কাযণ র, তাহদয একভুখী ধযয়ন  খলণ্ডত 
োন লকংফা িকালযতা। তাযা লিক ভভবাথব না ফুহে লকংফা 
িকালযতাফত শুধু একলদহকয লকে ুঅয়াত  াদীহয ফালযক থব 
গ্রণ কহয, লফযীত লদহকয ংখয অয়াত  াদী ঈহক্ষা কহযহে। 
তাযা এভন লকেু ন কদহখ লফভ্রান্ত হয়হে, কমগুহরাহত: 
- গুনাগাহযয ইভান থাহক না ফরা হয়হে; 
- লকংফা ককাহনা গুনাহয য কুপয ব্দ প্রহয়াগ কযা হয়হে; 
- থফা ফরা হয়হে, ভুক গুনা কযহর জাান্নাহভ মাহফ ফা জান্নাত 
াযাভ আতযালদ। কম াদীগুহরায ফালযক থব কদহখ তাযা লফভ্রান্ত 
হয়হে, অভযা ঈদাযণ লহহফ এভন লকে ু াদী এফং হয 
ভুালেীহন ককযাহভয ঈদ্ধৃলতহত কগুহরায ফযাখযা তুহর ধযলে। কমভন 
অফু কাযায়যা যা. কথহক ফলণবত, 

 النيب صلى هللا عليو و سلم قال ) ال يزين الزاين حني يزين وىو مؤمن وال إن
يشرب اخلمر حني يشرِبا وىو مؤمن وال يسرق السارق حني يسرق وىو 

 211، صحيح مسلم: 5256مؤمن (. صحيح البخاري: 
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“নফী কাযীভ াোোহু অরাআল য়াাোভ ফহরহেন, লমনাকায মখন 
লমনা কহয তখন ভলুভন থাহক না। ভদহখায মখন ভদ খায় তখন ভলুভন 

থাহক না। কিায মখন িুলয কহয তখন ভুলভন থাহক না।” -ী ফুখালয: 
৫২৫৬, ী ভুলরভ: ২১১ 
অব্দুো আফহন ভাঈদ যা. কথহক ফলণবত একলি াদীহ এহহে, 

صحيح «. ِسَباُب اْلُمْسِلِم ُفُسوٌق َوِقَتاُلُو ُكْفٌر »  -ملسو هيلع هللا ىلص-َرُسوُل اَّللَِّ  قَالَ 
  .، واللفط دلسلم230، صحيح مسلم: 48البخاري: 

“যাূর াোোহু অরাআল য়াাোভ আযাদ কহযন, ভুলরভহক 

গালর কদয়া লপক অয তায াহথ লকতার কযা কুপয।” -ী 
ফুখাযী: ২৮, ী ভুলরভ: ২৩০ 

াঅ’দ যা. ফহরন, 

النيب صلى هللا عليو و سلم يقول ) من ادعى إىل غري أبيو وىو يعلم أنو  مسعت
، صحيح مسلم: 6385غري أبيو فاجلنة عليو حرام ( . صحيح البخاري: 

229 
“অলভ যাূর াোোহু অরাআল য়াাোভহক ফরহত শুহনলে, কম 
ফযলি (লনজ লতাহক স্বীকায কহয নয) কাঈহক লতা দালফ কযহফ, 
থি ক জাহন কম, এ করাক তায লতা নয়, তাহর তায জনয জান্নাত 

াযাভ।” -ী ফুখাযী: ৬৩৮৫, ী ভুলরভ: ২২৯ 
কদখুন, এআ াদীগুহরায ফালযক ফিফয কথহক ফুো মাহচ্ছ, ককঈ লমনা, 
িুলয ফা ভদান কযহর তখন ক ভুলভন থাহক না। ভুলরহভয হে লকতার 
কুপয। ুতযাং ককঈ কযহর কাহপয হয় মাহফ। লতাহক স্বীকায 
কযহর তায জনয জান্নাত াযাভ।  
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খাহযলজযা ভূরত এজাতীয় লকে ুঅয়াত  াদীহয ফালযক থব কদহখআ 
লফভ্রান্ত হয়হে। থি একআ লফলহয় অহযা ংখয অয়াত  াদী 
অহে, কমগুহরা কথহক এয লফযীত ফুো মায়। কমভন শুরুহত অভযা 
এভন হনকগুহরা অয়াত  াদী ঈহেখ কহযলে, কমগুহরাহত ুস্পষ্ট 
ফরা হয়হে, একজন ভলুভন লমনা ফা িুলয কযহর জান্নাহত মাহফ এফং 
য ভুলভহনয হে লকতার কযহর ককাযঅহনয বালায় ক তায ভুলভন 
বাআ-আ গণয হফ। 
ককাযঅন  াদীহ এভন ংখয ফিফয অহে, কমখাহন ফালযক থব 
গ্রণ কযহর, দুলি অয়াত লকংফা দুলি াদী যস্পয লফহযাধী াফযি 
য়। একলিয ফালযক থব গ্রণ কযহর যলি প্রতযাখযান কযহত য়। 
এফ কক্ষহত্র ফযআ দুলি ফিহফযযআ ফালযক থব ঈহেয নয়। নযথায় 
অো  তাাঁয যাূর াোোহু অরাআল য়া াোহভয এক কথা 
অহযক কথায লফহযাধী ফরহত হফ। মা অহদৌ ম্ভফ নয়। অো  
যাূর াোোহু অরাআল য়াাোহভয এজাতীয় ফিফগুহরায ফযাখযা 
লকবাহফ কযহত য়, তা স্বতন্ত্র একলি াস্ত্র এফং দীঘব অহরািনায লফলয়। 
এলফলহয় হনক লকতাফ যলিত হয়হে। এআ ংলক্ষপ্ত লযহয ক 
অহরািনায ুহমাগ কনআ। অভযা এখাহন শুধু কদখাফ, কম ফিফযগুহরায 
ফালযক থব কদহখ খাহযলজযা লফভ্রান্ত হয়হে, কগুহরায লিক থব কী? 
ভুালেীহন ককযাভ ক াদীগুহরায কী ফযাখযা কহযহেন। 
প্রথভ াদীহয ফযাখযা: 
আভাভ নফফী য. (৬৭৬ ল.) ফহরন,  

الزاين والسارق والقاتل وغريىم من أصحاب الكبائر غري الشرك ال يكفرون  إن
بذلك بل ىم مؤمنون َنقصو اإلديان إن اتبوا سقطت عقوبتهم وإن ماتوا 
مصرين على الكبائر كانوا يف ادلشيئة فان شاء هللا تعاىل عفا عنهم وأدخلهم 
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على مسلم:  نوويالاجلنة أوال وإن شاء عذِبم مث أدخلهم اجلنة. اىـ )شرح 
  )ط. دار إحياء الرتاث العريب 2/41-42

“ফযলবিাযী, কিায  তযাকাযী  লযক ফযতীত নযানয কফীযা 
গুনাকাযীযা এ ফ গুনাহ লরপ্ত য়ায কাযহণ কাহপয হফ না। ফযং 
তাযা দুফবর ইভানদায। মলদ তাযা তফা কহয, তাহদয ালি ভকুপ হয় 
মাহফ। অয মলদ তফা না কহয কলফযা গুনাহয য ভাযা মায়, তাহর 
তাযা অোয আচ্ছাধীন। অো িাআহর প্রথহভআ ক্ষভা কহয জান্নাহত 
প্রহফ কযাহত াহযন। অয িাআহর ালি লদহয় (ালিয য) জান্নাহত 

প্রহফ কযাহত াহযন।’ -যহ ভুলরভ: ২/৪১-৪২ 
াহপম আফহন াজায অকারানী য. (৮৫২ ল.) ফহরন, 

أقوى ما حيمل على صرفو عن ظاىره إجياب احلد يف الزَن على أحناء  ومن
خمتلفة يف حق احلر احملصن واحلر البكر ويف حق العبد فلو كان ادلراد بنفي 
اإلديان ثبوت الكفر الستووا يف العقوبة ألن ادلكلفني فيما يتعلق ابإلديان 

على أن مرتكب  دلوالكفر سواء فلما كان الواجب فيو من العقوبة خمتلفا 
، طـ. دار 60/ 12فتح الباري البن حجر: -ذلك ليس بكافر حقيقة اىـ. 

  .بريوت –ادلعرفة 
“ঈহেলখত ালদহয ফালযক থব ঈহেয না য়ায ফহিহয় ভজফুত 
দলরর হচ্ছ, লমনা-ফযলবিাহযয কক্ষহত্র লফলবন্ন ধযহনয দ (যীয়ত 
কতৃবক লনধবালযত ালি) য়ালজফ য়া। কমভন লফফালত স্বাধীন ভানুহলয 
লফধান একযকভ, লফফালত স্বাধীহনয লফধান একযকভ এফং 
কগারাভহদয লফধান অহযক যকভ। এখাহন মলদ ভলুভন না য়ায দ্বাযা 
কুপয ঈহেহয ত, তাহর কহরয ালি এক  লবন্ন ত। ককননা 
ইভান  কুপহযয কক্ষহত্র স্বাধীন, যাধীন কহরআ ভান। মখন এখাহন 
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লফলবন্ন প্রকাহযয ালি য়ালজফ হয়হে, কতা লফলয়ালি ুস্পষ্ট কম, এ 

ভি াািাহয লরপ্তযা ফািহফ কাহপয নয়।” –পাতহুর ফাযী: 
১২/৬০ 
লদ্বতীয় াদীহয ফযাখযা: 
অোভা ফদরুেীন অআনী য. (৮৫৫ ল.) ফহরন, 

عمدة -من أىل السنة منعقد على أن ادلؤمن ال يكفر ابلقتال اىـ.  واإلمجاع
 بريوت -، طـ.  دار إحياء الرتاث العريب 279/ 1القاري: 

“লকতাহরয কাযহণ ককাহনা ভলুভনহক তাকলপয না কযায য 

অরু ুন্না’য আজভা যহয়হে।” –ঈভদাতুর কাযী: ১/২৭৯ 
আভাভ আফনুর ফািার য. (৪৪৯ ল.) ফহরন, 

على صحة قولنا: إمجاع أىل السُّنَّة أن قتل ادلسلم للمسلم ال خيرجو  لوالدلي
شرح صحيح البخارى البن بطال: -من اإلديان إىل الكفر، وإمنا فيو القود اىـ. 

 .السعودية –، طـ. مكتبة الرشد 111/ 1
“অভাহদয ফিফয লফশুদ্ধ য়ায প্রভাণ হরা, একথায য 

অরু ুন্না’য ঐকভতয কম, ককাহনা ভুরভান কতৃবক ককাহনা 
ভুরভানহক তযা কযা তাহক ইভান কথহক কফয কহয কদয় না; ফযং 

তযায ালি র লকা।” –যহু আফনু ফািার: ১/১১১   
তৃতীয় াদীহয ফযাখযা: 
অোভা অআনী য. ফহরন, 

-فاجلنة عليو حرام( إما على سبيل التغليظ، وإما أنو إذا استحل ذلك اىـ. ( 
“.بريوت –، طـ. دار إحياء الرتاث العريب 305/ 17القاري:  عمدة

(ালদহয ফিফয) ‘তায জনয জান্নাত াযাভ’ য়ত ধভলকস্বরূ ফরা 
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হয়হে। থফা ালদহয ঈহেয, কম ফযলি এ কাজলিহক ারার ভহন 

কযহফ তায জনয জান্নাত াযাভ।” –ঈভদাতুর কাযী: ১৭/৩০৫ 
কভাো অরী ক্বাযী য. (১০১৪ ল.) ফহরন, 

فاجلنة عليو حرام(: أي: إن اعتقد حلو، أو قبل أن يعذب بقدر ذنبو، أو ( 
/ 5مرقاة ادلفاتيح: -حممول على الزجر عنو; ألنو يؤدي إىل فساد عريض اىـ. 

 .، طـ. دار الفكر، بريوت2170
“(ালদহয ফিফয) ‘তায জনয জান্নাত াযাভ’ থব ককঈ মলদ এ 
কাজহক ারার ভহন কহয, তায জনয জান্নাত াযাভ। থফা তায গুনা 
লযভাণ ালি কবাগ কযায ূহফব জান্নাত াযাভ। থফা এভন কাজ 
কথহক লফযত থাকায জনয ধভলকস্বরূ ফরা হয়হে। ককননা এভন কাজ 

হনক ফড় কপতনায কাযণ হয় দাাঁড়ায়।” –লভযকাতুর ভাপাতী: 
৫/২১৭০ 
অয ঈি ফিা ুযা অহর আভযাহনয কম অয়াহতয ঈদ্ধৃলত লদহয়হেন, 
তাহত এযকভ ককান কথা কনআ। অয়াতলি হরা-  

ِ  أَلَْم  َتَر إََِل الَِّذيَن أُوُتوا َنِصيًبا ِمَن الِْكَتاِب ُيْدَعْوَن إََِل ِكَتاِب اّلّلَ
ْ َوُهْم ُمْعِرُضوَن ) يٌق ِمهَْنُ ْ ُثّمَ َيَتَوَّلَ فَِر ( ذَلَِك 38لَِيْحُكَم َبْيهََنُ

َنا الّنَاُر إَِّلَ أَيَّاًما َمْعُدوَداٍت  لُوا لَْن َتَمّسَ ْ َما  ُهْم َوَغرَّ بِأَنَُّهْم َقا ِِف ِديهَِنِ
وَن. )سورة آل عمران:   )38كَاُنوا َيْفََتُ

অলন লক তাহদযহক কদহখনলন, মাহদযহক লকতাহফয লকে ু ং কদয়া 
হয়লের? হদয অোয লকতাহফয লদহক অফান কযা য়, মাহত তা 
হদয ভহধয ভীভাংা কহয কদয়; তা হে হদয একদর ঈহক্ষা কহয 
ভুখ লপলযহয় কনয়। এিা এজনয কম তাযা ফহর, ভাত্র কহয়কলদন োড়া 
অগুন অভাহদযহক কখনআ স্পব কযহফ না। অয হদয ভনগড়া কথা 
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ফাতবাআ হদয ধভব-লফলহয় প্রতালযত কহযহে। -ুযা অহর আভযান (০৩): 
২৩,২৪ 
অয়াহতয তাপীহয ভুপালযগণ মা ফহরহেন তায াযভভব হরা, 
আহুলদ-নাাযাযা দাফী কযত, তাযা তাযাত-আলিহরয নুযণ কহয। 
থি তাযাত-আলিহর কল নফী লহহফ যাূর াোোহু অরাআল 
য়াাোহভয লফলবন্ন অরাভত  তায প্রলত ইভান অনায অহদ কদয়া 
হয়হে। ুতযাং মলদ ফািহফআ তাযা তাযাত-আলিহরয নুাযী ত, 
তহফ তাহদয কতবফয লের যাূর াোোহু অরাআল য়াাোহভয প্রলত 
ইভান অনা। লকন্তু মখন তাহদযহক তাযাত-আলিহরয লফধান নমুায়ী 
নফীলজয প্রলত ইভান অনহত ফরা য়, তখন তাযা ভুখ লপলযহয় কনয়। 
অয ভুখ লপলযহয় কনয়ায কাযণ হরা, তাহদয আ ভ্রান্ত লফশ্বা কম, 
তাযা ল্প কহয়কলদনআ কদামহখ থাকহফ, এযয তাযা জান্নাহত িহর 
মাহফ। অো তায়ারা এ অয়াহত তাহদয এ ভ্রান্ত ধাযণা প্রতযাখযান 
কহযহেন। -কদখুন, তাপীহয আফহন কাীয: ২/২৮ ককঈ কলফযা গুনা 
কযহর কাহপয হয় মাহফ এভন ককাহন কথায নাভ গি ঈি অয়াহত 
কনআ। ঈহেখয, অজহকয এআ কপতনায ভহয় মাযা কমাগয অহরভ নন 
এফং ককাযঅন াদীহয শুদ্ধ শুদ্ধ মািাআ কযায ভহতা আরভ মাহদয 
কনআ, তাহদয জনয মায তায ফয়ান কানা লনযাদ নয়। এহত তাহদয দ্বীন 
 ইভান েুাঁলকহত ড়ায ভূ অঙ্কা যহয়হে। তাহদয জনয জরুলয র, 
শুধু এভন অহরভহদয ফয়ান কানা, মাহদয আরলভ কমাগযতা, দ্বীনদালয, 
তাকয়া তাাযাত  ততা ঈরাভাহয় ককযাহভয দলৃষ্টহত লনববযহমাগয। 
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